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આચાર્ય, 

પ વાદળ પ્રા.શાળા. રજો ણા ,તા. વડગામ, જી. (બ.કાિં. ) 
 

જન્મ : દવેકીગાલોલ, જેતપુર. 

અવ ાન: ૧૮૫૦  

 ચાબખા લખનાર મધ્ર્કાળનો ગુજરાતી ભક્ત કવવ. તમેની જન્મ વતવિ વનણીત નિી, પરિંપરાિી તેમની કમયભૂવમ ફતેપરુ 

(અમરેલી) માિં વૈશાખી પૂર્ણયમાએ તેમની જન્મજર્િંતી નો મહોત્ વ ઊજવવામાિં આવછેે, ભોજા ભગતના વપતાનુિં નામ 

કરશન ભગત તિા માતાનુિં નામ ગિંગાબાઈ હતુિં. જ્ઞાવતએ  ાવલીર્ા અટકના લેઉવા પાટીદાર હતા. જન્મિી જ ભોજા 

ભગતમાિં વવલક્ષણ વ્ર્વક્તત્વ અને અલૌકકક તેજ હતુિં ! તેમની બાર વર્યની વર્ િઇ ત્ર્ાિં  ુધી તેમણે અન્નનો આહાર કર્ો ન 

હતો, માત્ર દૂધ જ વપતા હતા, તેિી આખા  ોરઠ પિંિકમાિં તેઓ ત્ર્ાર ે ‘દૂધાહારી બાલર્ોગી’ તરીકે વવખ્ર્ાત હતા. વગરનારના 

રામેતવન નામના એક ર્ોગી દેવકીગાલોલ આવ્ર્ા.ભોજા ભગતને તેમણે આશીવાયદઆપ્ર્ા તિા મસ્તક ઉપર હાિ મૂકી 

શવક્તપાત કર્ો, જેનાિી ભોજા ભગતની કુિંડવલની શવક્ત જાગ્રત િઇ. તમેણે ભોજા ભગતને અન્નપ્રાશન કરવાનો આદશે 

આપ્ર્ો અને તેમના માતાવપતાન ેકહ્ુિં, ‘આ બાળક મહાન ભગત, ર્ોગી અને કવવ િશે’ ગુરૂ રામેતવનનુિં આ ભવવષ્ર્કિન  ાચુિં 

પડરુ્િં. ભોજા ભગત ેએમની વાણીના પ્રત્ર્કે પદના અિંત ે‘ભોજા ભગત કહે ગુરુ પ્રતાપ’ે એમ કહીન ેઆ ગરુુકૃપાનુિં અહોભાવિી 

સ્મરણ કર્ુય છે.  
 

લગભગ ૨૫ વર્યની ઉંમર િઇ ત્ર્ાિં  ુધી ભોજા ભગત દેવકીગાલોલ રહ્ા, પરિંતુ પછી રાજકીર્ અિંધાધૂિંધી તિા દુષ્કાળન ેલીધે, 

તેમનુિં કુટુિંબ ત્ર્ાિંિી સ્િળાિંતર કરી ગાર્કવાડી રાજ્ર્ના અમરેલી પ્રાિંતમાિં આવ્ર્ુિં. અહીં  ુશા નના પકરણામ ેપ્રજામાિં  ુખ-

શાિંવત અને  મૃવધધ હતાિં. િોડો વખત તઓે અમરેલી નજીક ૪.૮ કક.મી દૂર ચક્કરગઢ ગામમાિં રહ્ાિં. તે  મર્માિં અમરેલીમાિં 

ગાર્કવાડના શૂરવીર, બુવધધશાળી અને બાહોશ દીવાન વવઠ્ઠલરાવ દેવાજી ( કાકઠર્ાવાડી કદવાન ) નુિં કડક શાશન હતુિં. આખા 

કાકઠર્ાવાડ પર તેમની ધાક હતી. ચક્કરગઢ ગામમાિં અલ્પ  મર્ વસ્ર્ા પછી ભોજા ભગત અમરેલીિી દવક્ષણમાિં ૩.૨ કક.મી 

દૂર એક વનજયન ટીંબામાિં આશ્રમ બાિંધી રહેવા લાગ્ર્ા. એ ટીંબાનુિં નામ ‘ફતપેુરીર્ો ટીંબો’ હતુિં ત્ર્ાિં પહેલાિં ગામ હતુિં, પરિંતુ ત્ર્ાિં 

ભૂતપ્રેત િાર્ છે એવી માન્ર્તાિી તે ઉજ્જડ બની ગર્લેુિં. ભોજા ભગતે પહેલુિં કામ આવી અિંધશ્રધ્ધા ને દૂર કરવાનુિં કર્ુય. ત્ર્ાિં 

આશ્રમ સ્િાપ્ર્ો. લોકમાન  માિંિી અિંધશ્રધ્ધા અને વહેમનાિં ઝાડી ઝાિંખરાિં હટાવી, શ્રધધા અને  મજદારીના બીજ વાવ્ર્ાિં 

અને ત્ર્ાિં ભવક્તર િી ઊભરાતુિં ‘ફતેપુર’ ગામ વ ાવ્ર્ુિં. આ જ ગામમાિં ભોજા ભગત ે તત ૪૦ વર્ય  ુધી અખિંડ  ાધના કરી 

ભવક્ત, જ્ઞાન અને કાવ્ર્વાણીની વત્રવેણી વહાવી હતી. ભોજા ભગત ‘ચમત્કારો કરી ભોળા લોકોન ેભરમાવ ેછે’ એવી રાવ કોઈ 

વવઘ્ન  િંતોર્ી માણ ે, અમરલેીના કદવાન વવઠ્ઠલરાવને કરી તેિી તપા  કરવા એમણે ભોજા ભગતને અમરેલી બોલાવ્ર્ા અને 

ભરી  ભામાિં તેમણે ચમત્કારો’ કરવા કહ્ુિં. ભોજા ભગતતો  રળ  િંત હતા. તેમણે કહુ્િં, ‘મહારાજ ! મન ેચમત્કાર નિી 

આવડતા. હુિં તો ભૂખ્ર્ાન ેભોજન કરાવુિં છુિં  અને હકરભજન કરુિંછુિં. પરમ કૃપાળ ુ પરમાત્માએ આપણને આ અમૂલખ 

મનખાદેહ આપ્ર્ો એજ મોટો ચમત્કાર છે ! ’ ભગતની આવી વનષ્કપટ વાણીમાિં કદવાન  વવઠ્ઠલરાવને કપટની ગિંધ આવી અને 

તેમણ ેભોજા ભગતને ૧૫ કદવ  કારાગૃહમાિં નજરકેદ કર્ાય. ભોજા ભગત ર્ોગી હતા તેિી ર્ૌવગક કિર્ાિી ૧૫ કદવ  પરં્ત 

એકા ન ઉપર બે ી રહ્ા અને ‘અજપાજાપ’ જપતા રહ્ા. કદવાનન ેભગતની આધ્ર્ાવત્મક શવક્તનો પકરચર્ િર્ો. તેમન ે

બહુમાનપૂવયક  ભામાિં લઇ આવ્ર્ા, એમના વશષ્ર્ બન્ર્ા અને આત્મકલ્ર્ાણ માટ ેઉપદેશ આપવા વવનિંતી કરી. આ વખતે, 

વબલકુલ વનરક્ષર હોવા છતાિં, ભોજા ભગતના અિંતરમાિંિી વાણીની પાવન ગિંગા પ્રગટી અને કદવાનન ે કુલ ૧૫૦ પદો 

 િંભળાવ્ર્ા, જે ગુજરાતી  ાવહત્ર્માિં ‘ચાબખા’ નામિી જાણીતાિં છે. ભોજા ભગતના આ પદો મૌવલક છે, માર્મયક છે અને 
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નૂતન લર્વાળાિં છે.  આ કાવ્ર્ પ્રકારનુિં  ‘ચાબખા’  નામાવભમાધાન પણ એમણે જ આપ્ર્ુિં છે. એમના એક પદમાિં પણ આ 

નામનો ઉલ્લખે િર્ોછે.  

‘ચાબખડો  દગુરુ તણો જેન ેવ્રેહ ેઘણો વાગ્ર્ો રે’ 

તેમાિં તત્કાલીન  માજના વહેમો, રૂઢીઓ, પાખિંડો, ધમાધંતા અને જડતા ઉપર તીખી તરવાર જેવી ભાર્ામાિં વેધક પ્રહારો 

કર્ાયછે.  
 

ગુજરાતી  ાવહત્ર્માિં નરસ િંહના પ્રભાવતર્ા, અખાના છપ્પા, ધીરાની કાફી, દર્ારામની ગરબીની જેમ જ ભોજા ભગતના 

‘ચાબખા’ લોકવપ્રર્ છે. ‘ચાબખા’ ઉપરાિંત ભોજા ભગત ેપ્રભાવતર્ાિં, કકતયન, ભજન, ધોળ, ધૂન,  રવડાિં,  કવવત, વતવિ,  વાર,  

મવહમા, હોરી, બાવનાક્ષરી, આખ્ર્ાન તિા ભક્તમાળ જેવી રચનાઓ કરી છે. મન ખુલાલ  ાવલીર્ાએ  િંપાકદત કરલે 

‘ભોજા ભગતની વાણી’ માિં કુલ ૨૦૪ પદોનુિં  િંકલન છે.  િં ારની અ ારતા બ્રહ્મપ્રાવપ્ત એ જ તેમની કવવતામાિં ગુિંજતો ધ્વવન 

છે. ગુરુકૃપા,  િંતસ્મરણ, પ્રભુભજન અને આત્મવવશ્વા  ( ભરોં ા ) ઉપર ભોજા ભગત ખૂબજ ભાર મૂકે છે. માર્ાવશ 

જીવનને ભવક્તનો રિંગ ચડે એટલા માટ ે નાતન  ત્ર્ને, કવવતાની ખરલમાિં તેમણે અવવરત ઘૂિંટ્ર્ા કર્ુય છે.  
 

ભોજા ભગતની ભાર્ા તળપદા ઠોકવાળી ગ્રામીણ છતાિં મનન ેગમી જાર્ તેવી,  ાદી છતાિં ચોટદાર છે. તેની અવભવ્ર્વક્ત સ્પષ્ટ 

અને અ રકારક છે. તત્વજ્ઞાન અને વૈરાગ્ર્ની ગહન વાતો અિંતરમાિં ઉતરી જાર્ તેવી રીત ેતેમાિં િઇ છે. શબ્દોના તિા અિોના 

અલિંકારોની રિંગીન આતશબાજી ભોજા ભગતની વાણીમાિં એવી રીત ેફૂટ ે છે કે એવાિં બધાિં કાવ્ર્ાત્મક તત્ત્વોન ેકારણે ભોજા 

ભગત મધ્ર્ર્ગુના તેજસ્વી કવવઓની હરોળમાિં  મુકાર્ છે. આમ, વાણીની વીણામાિંિી અધ્ર્ાત્મજ્ઞાનનુિં  િંગીત રેલાવતાિં 

ઈશ્વરના વવરાટ સ્વરૂપનુિં દશયન કરાવનાર ભોજા ભગત મહાન ભજના  ાગરના કુશળ વહાણવટી હતા.  
 

ભોજા ભગતના અનેક વશષ્ર્ોમાિં બે વશષ્ર્ો મુખ્ર્ ગણાર્ છે : વવરપુર ના ભગત જલારામ તિા ગાકરર્ાધાર ગામમાિં િરે્લ 

ભગત વાલમરામ.  આ બિંન્ન ે સ્િળોએ આજે પણ ભોજા ભગતના ગુણગાન ગાતા ભવ્ર્ આશ્રમો છે. અમરેલી નગરની 

બાજૂમાિં ભોજા ભગતની જગ્ર્ા છે, જ્ર્ાિં તેમના ભજનના ઓરડામાિં ભોજા ભગતના સ્મૃવતવચહ્નો – ઢોવલર્ો, પાઘડી, 

માળા અને ચરણપાદકુા  ાચવવામાિં આવ્ર્ાિંછે અને તેનુિં વનત્ર્ પૂજન િાર્ છે.   ૧૮૫૦મા ભોજા ભગત ેપોતાનો દેહત્ર્ાગ 

વશષ્ર્ જલારામ નાિં  ાવન્નધ્ર્માિં વીરપુરમાિં કર્ો હતો. જ્ર્ાિં તેમના અવગ્ન િંસ્કાર કરવામાિં આવલેા તે સ્િળ ે માવધની 

સ્મૃવતનુિં વનમાયણ કરવામાિં આવ્ર્ુિં છે અને જલારામની જગ્ર્ામાિં એમનુિં ફૂલ માવધ નુિં મિંકદર છે. 
 

તેમના પદોમાિં તેઓ પોતાનો ભોજલ તરીકે ઉલ્લખે કરતા હતા. ભક્તમાળામાિં ગોપીઓિી વવખૂટા પડતા કૃષ્ણનુિં વણયન છે. 

ચાલૈર્ાખ્ર્ાન અને તેમનુિં ભજન કાચબો અને કાચબી જાણીતાિં છે.  

“ વન્દે ગુજરાત ” 

 

 િંદભય  

 ૧.ગુજરાતી વવશ્વકોશ,  ખિંડ-૧૪  

   


